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Tv-inspelning 
av vår show 1980.  
Jag som Liza 
Minnelli.
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This is my life heter mina memoarer,  
och This is my life är också mitt största 
succénummer. I det imiterar jag superdivan 
Shirley Bassey. Mot slutet av låten river jag 
av mig klänningen och peruken. 
Där står jag, i jeans och med bar överkropp.   
Blottad. 

Så fortsätter jag att sjunga med egen röst:

Det här är mitt liv,
som ingen i världen tar ifrån mig.

Clownen har tagit av sig masken 
och publiken ser mig.
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Bakom scenen kränger jag på mig den blå lilla klänningen – och vad 
händer? Blixtlåset går sönder! Någon sätter snabbt ihop den med tre 
säkerhetsnålar i ryggen.

Jag tar på mig den höga, glittriga hatten, smyger in på scenen och 
sätter mig på öltunnan med en cigarrett i handen.  

Lokalen får rymma högst trehundra personer, men det är säkert fyra-
hundra där inne. Det är trångt, svettigt och varmt. 

Tyget i klänningen glänser till i mörkret, och publiken börjar tissla 
och sorla, ropa och tjoa. Jäklar, de är på hugget, tänker jag, och kan 
känna succéstämningen. 

Så får jag ljuset på mig, musiken går i gång, och jag börjar mima till 
Marlene Dietrichs sång ur filmen Blå Ängeln: Ich bin von Kopf bis Fuss auf 
Liebe eingestellt ... 
 
Året var 1976. Hela hösten hade förväntningarna varit uppskruvade 
bland gayfolket i Stockholm, för de hade hört att vi skulle starta en 
egen klubb i gränden på David Bagares gata. De hade gillat mig, 
Lasse Flinckman och Roger Jönsson när vi under våren och somma-
ren haft en liten dragshow på diskoteket Shazam vid Sankt Eriksbron. 

PREMIÄREN

Premiären
på klubben i 

december 1976. 
Jag är Blå Ängeln.
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Gaymänniskor hade hittills inte haft någon »egen« underhållning med 
sådant som vi gillar, kabaréinspirerade nummer med imitationer av 
stora primadonnor som Diana Ross, Zarah Leander och Bette Midler. 
Det vi hade gjort på Shazam var något nytt. När Lasse och jag något år 
senare imiterade Olivia Newton-John och John Travolta på vår klubb 
blev folk som tokiga.

Steget från den lilla lokalen på Shazam var stort. Nu hade vi en ordent-
lig scen och kunde göra klädbyten bakom fonden. Vi hade ljussättning, 
dekor och en följespot. Det var som en riktig kabaré. 

After Dark blev den första mixade klubben där straighta och gay 
kunde ha kul under samma tak. Vi hade nu en egen klubb, och alltihop 
hade gått på bara ett år. 

Jag som Olivia 
Newton-John och

 Lasse som John 
Travolta 1978.
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Jag har mycket tidiga barndomsminnen. Jag var bara ett och ett halvt 
år när mamma och jag en gång var hemma i gammelmorfars lägenhet i 
Eskilstuna. Många år senare beskrev jag för mamma exakt hur det såg 
ut hos honom. 

Där fanns en lång, mörk hall, och ljuset från ett fönster gjorde 
gammelmorfar till en silhuett när han kom gående. Han hade tunga 
möbler i mörkt trä och en palm på en piedestal.

»Ja, det stämmer«, sa mamma. »Hur kan du minnas det?«
Jag har lite av fotografiskt minne, som jag haft nytta av senare i livet. 

När vi började showa 1976 fanns inget YouTube och inga datorer. Man 
kunde inte kolla klipp för att lära sig imitera artister. Men ända sedan 
jag var liten har jag tittat på hur de rör sig, vilket kroppsspråk de har, 
och jag har haft lätt för att imitera dem. När jag skulle göra Lill Lind-
fors första gången visste jag precis hur hon lägger huvudet på sned, 
gungar lite och vinklar micken. Och jag kände intuitivt hur Diana Ross 
sträcker armarna i luften när hon sjunger.

Min pappa Bert Lindarw var en känd speedwayförare. Något år innan 
han och mamma träffades hade han värvats från Karlskoga till Smed-

BARNDOMEN

Mamma och jag bor i en etta med kokskåp, 
där vi har möblerat med bäddsoffa, matbord 
och bokhylla. Vi har inget badrum och går 
till mormor och morfar när vi ska bada.

Hos fotografen i 
Eskilstuna 1961. 

Jag är åtta år 
och har gått ut 

första klass.
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erna i Eskilstuna. Speedway var en jättestor sport på den tiden, och 
Bert var en glassig stjärna som flickorna trånade efter när han tävlade 
på Vallen i Eskilstuna. Alla visste vem Bert Lindarw var. 

Han och mamma träffades 1952, jag vet inte hur, kanske på dans i 
Folkets Park. Eller när hon var och tittade på honom när han körde. 
Det var oftast så folk träffades på den tiden. 

Mamma hade blivit ihop med en riktig tuffing, och han hade fått 
Eskilstunas Elizabeth Taylor. Han brukar säga att mamma var lika 
vacker som hon. 

Bert och mamma förlovade sig det året, men när mamma väntade mig 
lämnade han henne. Jag har aldrig frågat varför. Jag vet att han träffade 
en annan och skippade mamma, något som jag var arg och bitter över 
under hela min uppväxt. Men jag har inte fått höra hans version.

Medan mamma levde hade jag en idé om att jag skulle filma dem 
var och en för sig och tillsammans, ställa frågor och låta dem berätta 
hur de upplevde sin romans och sedan brytningen. Men det blev inte 
av, och nu är mamma borta. Jag har inte heller pratat med Bert om det 
som hände. Vi är nog båda lite konflikträdda och har aldrig kommit 
varandra riktigt nära. Å andra sidan: vad ger det att gräva i gammal 
skit? Jag har mammas version och står på hennes sida. Det spelar ingen 
roll vad han säger.  

Mamma blev gravid och lämnad ensam med sitt väntade barn, och 
dessutom mådde hon illa under graviditeten. Läkaren erbjöd henne 
neurosedyn, » ... men tack och lov sa jag nej« berättade hon en gång 
när vi var på stan och såg ett barn som var skadat.

Bert bodde kvar i Eskilstuna och gifte sig med Marianne, den nya.
En lördagseftermiddag när jag var runt fem år var mamma och jag 

ute på stan. Det var mycket folk i rörelse, som det brukade vara på 
lördagarna, och vi tittade lite i olika skyltfönster längs Kungsgatan. Så 
tog mamma plötsligt tag i min arm och viskade: »Ser du honom som 
går där på andra sidan gatan?«

»Ja«, sa jag.
»Det är din pappa.« 
Jag tittade på honom, och tänkte – jaha. 
Det kändes inget speciellt. Vad var en pappa? Jag hade ju morfar. 
På den tiden var det inte som det är numera, att mannen och kvinnan 

delar på ansvaret för ett barn. Och vad jag förstår tillät inte den nya 
frun att Bert träffade oss.

Mamma runt 
1950. Hon är 
18-19 år och 

har ännu inte 
träffat Bert.
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Nu hade vi fått en arena, ett eget ställe och en egen scen där vi kunde 
förverkliga våra showdrömmar. Vi hade tillgång till lokalen tjugofyra 
timmar om dygnet, och vi var där nästan jämt. Vi levde där, fikade, 
spånade, repeterade, ungefär som popgrupper lever sina liv i studion.

Måndag och tisdag satt vi hela gänget från sex på kvällen till elva, 
halv tolv och hade idémöten. Stalling och jag hade ofta spånat fram 
förslag på nummer som vi presenterade. De andra kom med synpunkter, 
föreslog låtar och artister, vi lyssnade på skivor som vi tagit med oss. 
Stalling ordnade tider i studion, där vi kortade och tajtade ihop låtar. 
Lasse fixade med dekortyger, och jag hade hand om kläderna.

Någon gång i början skulle jag sy upp kläder till en Rio-karneval, 
som var final i en av showerna. Vi skulle ha volanger i starka färger på 
kjolarna, toppar och turbaner med frukter och blommor. Men på den 
tiden var det svårt att få tag på spektakulära tyger i Sverige. Jag fick 
köpa fodertyger som var starkare i färgerna, men de blev lätt skrynkliga.

De första paljettygerna som kom var svindyra. De brukade kosta runt 
600 kronor metern på den tiden, så jag fick göra tyger innan jag kunde 
sy plaggen. Hade vi ett sailortema, och det blå- och vitrandiga tyget 
skulle glittra på scenen sydde jag på blå och vita paljettband eller sydde 

GENOMBROTTET

Var tredje månad gör vi en ny show och 
hinner knappt ha premiär förrän vi säger: 
»Nästa gång ska vi göra nya nummer  
som får publiken att ramla av stolarna!«

Jag gör 
Eartha Kitts 

Champagne Taste 
på klubben.
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fast genomskinliga paljetter på ränderna. Någon gång kunde jag hitta 
bra och gamla tyger hos »Gubben i Sumpan«, en tygaffär på Järnvägs-
gatan i Sundbyberg, och där kan jag fortfarande hitta bra tyger  
från sjuttiotalet.

När jag gjorde mina första resor till USA och New York och såg 
shower på Broadway tog jag reda på var deras bästa tygaffärer låg. Det 
var som om himlen öppnade sig. Det var en sådan lycka för mig att 
hitta scentyger jag ville ha! Jag hade alltid jättemycket övervikt i baga-
get och fick fördela kilona mellan mig och mina reskompisar.

Om jag idag behöver något extra snyggt med bra passform till en 
show brukar jag anlita designern Göran Alfredssons ateljé, Thalia på 
Karlavägen i Stockholm. Det var han som i början på 2000-talet intro-
ducerade mig till Thailand och sina sömmerskor där. Han tyckte att 
våra scenkostymer blev för dyra. »Åk med mig till Bangkok ska du få 
se!« sa han, och sedan dess åker jag dit minst en gång om året.

I deras Chinatown ligger tygaffär efter tygaffär i långa gångar, och 
paljettygerna kostar från arton kronor metern. Här hemma kan man 
få betala fyrtio till femtio kronor bara för ett fodertyg. Men man måste 
vara väl förberedd och veta vad man ska ha. Det är så trångt, så varmt, 
och människor skriker, springer och steker kyckling i gångarna mellan 
stånden. Ibland måste man ta pauser och sätta sig för att orka. Men nu 
känner de igen mig, och när jag inte klarar av att släpa runt alla påsar 
kan jag ställa dem en stund i något av stånden.»Yes, yes, put here!« 
säger de.

Numera syr jag upp en hel del av våra scenkläder där nere. Åtta 
kostymer till danskillarna kostar lika mycket som att sy upp två här 
hemma. Allt blir perfekt, de har till och med sytt dit en innerficka för 
plånbok, trots att jag förklarat att det inte behövs. Kostymerna ska ju 
bara vara på scen.

Men 1977, när vi hade fått vår egen scen och var på väg att bygga upp 
After Dark, då var jag tvungen att både skapa och sy kläderna, och  
dessutom hitta på fiffiga lösningar så att vi enkelt kunde ta av och på 
dem. Det var snabba byten, showen måste löpa utan uppehåll  
och longörer.

När jag skulle göra ett nummer med Liza Minnellis låt New York New 
York ville jag ha en baddräkt med strassband som liksom rann ner från 
bysten. Pontus fick bli min provdocka och stod lutad mot en vägg hela 
natten medan jag jobbade med baddräkten på hans kropp. Det tog 
åtskilliga timmar – han somnade medan jag nålade.
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Många nätter satt jag och sydde, men jag hade bara en ettårig utbild-
ning i sömnad och mönsterkonstruktion och ingen riktig teknik för att 
göra mönster och tillskärning. När jag kom hem med ett snyggt tyg till 
ett nummer tänkte jag: hur ska jag göra med det här? Jag stod fram-
för spegeln, draperade tyget över mig, nålade, tog av mig, provade, 
ändrade. Det blev lite haute couture, och jag kom på roliga skärningar 
och former som jag aldrig hade gjort om jag bara suttit med papper  
och penna.

I början sydde jag det mesta själv, men sedan fick jag lite hjälp av 
Flinckmans mamma, min Beckmanskompis Marie Söhrman och så 
småningom av Lena och Blomman, som hade sytt upp min flamencok-
länning när jag uppträdde på Alexandra’s.

Jag brydde mig inte om hur mycket jobb det var med alla plagg, 
det var bara roligt. Vi ville bräcka det senaste vi hade gjort. Publiken 
kanske trodde att de sett det häftigaste vi kunde göra. Men vänta bara, 
sa Stalling och jag. Nästa show blir ännu bättre, ännu häftigare! 

Var tredje månad gjorde vi en ny show och hann knappt ha premiär 
förrän vi sa: »Nästa gång ska vi göra nya nummer som får publiken 
att ramla av stolarna!« Så snart vi haft premiär började vi planera för 
nästa. Vi var så ivriga att göra nytt, nytt, nytt.

Vi hade redan då, och har alltid haft inställningen att våra shower 
ska vara en salig blandning av rena show- och kabarénummer, buskis-
nummer, burleska och komiska nummer, imitationer och parodier. 
Från början hämtade vi inspiration från Broadway och stora musikaler, 
tv-shower, och så småningom från sådant vi såg på MTV eller hittade 
genom att surfa runt på internet. Vi inspirerades av ljussättning, effek-
ter och scenbilder, jobbade i snabbt tempo, med snabba förändringar 
och överraskningar och blandade hej vilt.

När jag nu ser tillbaka och tittar på våra gamla shower som SVT  
ibland lägger ut på Öppet arkiv kan jag bli förvånad över att vi tidigt 
var så proffsiga, och att vi höll ett så högt tempo på den lilla scenen.  
Jag tycker också att SVT var modiga som redan 1978 visade  
våra shower.

På den tiden mimade vi ju alltid i sångnumren, och jag har aldrig 
tyckt att det är så svårt. Jag har ett bra öga och en känsla för kropps-
språk. Det svåra är att göra det så bra att publiken glömmer bort att det 
inte är jag som sjunger. Det handlar om andning, uttryck och inlevelse, 
om att kunna efterlikna artisternas kroppsspråk, manér och egenheter. 
Och att få ut känslan.
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Lasse, jag och Roger 
som The Supremes. 
På den tiden sydde 
jag själv alla kläder. 
Björn Axén hade 
gjort de stora 
perukerna.
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Första gången jag skulle imitera Eartha Kitt eller Diana Ross var jag 
tvungen att lära mig exakt hur de andades. Jag stod framför spegeln 
och tränade, tränade, tränade. 

När vi några år senare kom till Börsen gjorde jag en gång Jennifer 
Holliday och hennes låt And I am telling you I’m not going ur musikalen 
Dreamgirls. Hon var själv där och såg vår show, och hon blev så tagen 
av att jag mimade perfekt till hennes sång. Och så sa hon: »Gud vilken 
snygg klänning du har också, den vill jag ha!« »Ja, den kan du få om 
jag får din röst«, sa jag.

AD-klubben var något nytt i Stockholms nöjesliv. Efter bara någon 
månad ville Kvällsöppet på Sveriges Television göra ett debattprogram 
på temat män i kvinnokläder och trodde kanske att karlar i damkläder, 
glitter och glamour skulle skapa skandal. Samtiden var ju proggig, och 
det här var väl chockerande? Men vi framstod som ofarliga och trevliga. 

Ett par månader senare sände SVT hela den show som vi då hade 
på klubben, och de reaktioner vi fick efteråt från vanligt folk var bara 
positiva. Ingen verkade tycka att det vi gjorde var konstigt.

Folk hejdade oss på gatan och i affärerna och sa att vi var snyggare 
än riktiga tjejer. Reaktionerna var glada och snälla, och inget fördoms-
fullt nådde fram till oss. Men det fanns ju inget internet på den tiden. 

En manlig recensent skrev att »det här är inte riktigt min grej« och 
någon annan undrade förstås: »Var gör dom av den?«. En finsk, kvinn-
lig journalist intervjuade mig och frågade: »När du gör dina byten i 
logen, är det då som en kööönsnjutning?« Jag sa till henne: »Här går 
det undan, vi sliter på och av grejerna. Vi har inte tid med någon  
jävla könsnjutning.« 

Det fanns en dubbelhet i värderingarna den här tiden, för samti-
digt som vi levde i en proggig tid visades glittershower på tv. Progg 
och glamour levde sida vid sida, och After Dark blev ganska snabbt 
folkligt. Det berodde väl en del på mitt Silvia-nummer på Oscars, men 
framför allt på att så många fått se oss på tv. After Dark-showerna blev 
svenska folkets första inblick i gaykulturen.

Jag tror också att grabbar och karlar ute i stugorna, de som i det 
tysta var gay, fick något att identifiera sig med när de såg oss på tv.

Innan vi öppnade AD-klubben sent på hösten 1976 hade Alexandra’s 
en maskeradtävling med namnet Safiri safari. Alexandra Charles och en 
juvelerarbutik på Biblioteksgatan hade ordnat evenemanget tillsam-
mans. Inne på nattklubben hade butiken gjort en fantastisk utställning 
med juveler, som de placerat i plexiglaslådor fyllda med sand. Där låg 
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diamanter och safirer tillsammans med levande randiga giftormar,  
som såg väldigt farliga ut.

Jag och ett par kompisar bestämde oss för att delta. Jag skulle vara 
något slags Jane, en vilddjurskvinna, och sydde mig en leopardmönst-
rad skinnbikini med söndersliten topp och trosa, mockasiner med 
remmar och en leopardgrej att ha på huvudet. Åt killarna sydde jag 
khakifärgade byxor och jackor. 

Utanför entrén till Alexandra’s bar de sedan en bambustång mellan 
sig med mig hängande under. Över mig hade jag ett nät. Jag var bytet 
som de hade fällt.

Vi kunde bara gå in och hämta förstapriset, för ingen annan av 
gästerna hade klätt sig i något som väckte sådan uppmärksamhet. 
Någon hade visst en tropikhatt, minns jag. Men kanske visste de inte 
vilket fint pris man kunde vinna. I juryn som skulle utse bästa kosty-
men satt bland andra Sighsten Herrgård och Grete Qviberg. Jag vann 
förstapriset; en resa till Acapulco för två personer.

Jag tog med mig Benny och åkte på min första solsemester. Där gick 
vi på en gayklubb, som hade dragshow. Den var inte särskilt bra, men så 
kom det in en kille och sjöng Shirley Basseys This is my life. Mot slutet rev 
han av sig klänningen och peruken och stod där som sig själv. »Det här 
borde vi göra ett nummer av på klubben«, sa jag till Benny. »Men då ska 
man övergå till sin egen röst på slutet och bli sig själv helt och hållet.«

När jag kom hem berättade jag för Stalling vad jag sett, hur häftig 
jag tyckte att idén var, och att vi måste göra den.

Jag tror att jag gjorde det numret första gången 1978, och det toppar 
i popularitet hos vår publik. Det är mitt största succénummer, vårt 
starkaste nummer, och det som folk minns och pratar om. Det finns en 
spänning i att clownen river av sig masken och man får se människan 
bakom. Det sker så snabbt att det nästan blir en chockeffekt. När jag 
slänger av mig kläderna drabbas publiken, även om den sett numret 
tidigare. Jag har fortfarande mejken kvar, håret är svettigt och jag står 
där i min taniga pojkkropp.

Det är ett häftigt nummer och en pampig låt. Jag blottar det  
privata och sjunger mot slutet med min egen röst. Publiken kommer 
närmare mig. 

Det finns mycket för gaykillar att tolka in i texten och numret, och det 
har säkert betytt mycket för dem. Även om vi aldrig pratade om det de 
första åren jag gjorde det. Men den kan också tolkas som att det här är 
mitt liv med After Dark. Ett liv i damkläder har blivit mitt liv.
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I den show vi gjorde 2012 blev numret ännu häftigare, för precis när 
jag skulle riva av mig klänningen och peruken visade vi på en ledskärm 
en rad av de karaktärer jag gjort genom åren, Lena Philipsson, Lill 
Lindfors, Carola, Cher, Diana Ross, Madonna, Lill-Babs, drottning 
Silvia, städerskan. Vi hade spelat in dem på nytt med mig, och det blev 
sammanlagt ett femtontal karaktärer som nästan alla sjöng med sina 
egna röster: Det här är ditt liv. Och sedan avslutar jag med min egen 
röst: Det här är mitt liv.

Det här är mitt liv,
som ingen i världen tar ifrån mig
Mitt liv är blod och inget tidsfördriv
Här är jag! Här är liv! 
Och jag ska leva!

Jag mimar till 
Shirley Basseys This 
is my life på Börsen 

1981, låten som 
inspirerat mig till 

titeln på den
 här boken.
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